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Vinderen Historielag ønsker velkommen til vårtur 
fredag 1. juni til Eventyrhagen på Ramme Gaard ved Hvitsten.

Bussen kjører fra Villsvinet ved Slemdal skole kl. 10.00. 
Retur Bussterminalen ved Sentralstasjonen beregnet kl 17.00.

 Etter knapt en times kjøring fra Oslo ankommer vi Ramme Gaard ved 
Hvitsten. Her har Petter Olsen i løpet av ca. 20 år anlagt en meget spesiell 
romantisk eventyrhage. Dagens barokkinspirerte hageanlegg inneholder 

mange ulike planter, trær, busker, skulpturer, gamle lysthus, vannfall, 
fontener og dammer. I hagen arrangeres årlig ulike konserter, skuespill og 

festivaler bl.a. med Shakespeare-stykker.

Vi får en ca. 1 times guidet tur gjennom anlegget.

Deretter er det anledning til å se seg om blant gårdens øvrige bygninger 
med økologisk gårdsdrift, eldre og nyere bygg med spennende arkitektur. 

Det blir også mulighet til å se planene for det påbegynte museumsbygg 
som skal romme galleri for tematiske sommerutstillinger. Man kan også 

kjøpe kaffe og gjærbakst.

 Er det fint vær, kan man spasere 15 minutter ned til Hvitsten der 
Edvard Munch tilbrakte mye tid.

 Bussen går videre, etter ca. 20 min er vi i Drøbak der det blir lunsj og 
tid til å se seg omkring. Det blir orientering om stedenes historie og 

betydning for handel, skatt, kultur etc.

 Ev. spørsmål kan gjerne stilles til Henning Krohg Stabell 
22 33 00 55 eller 91 57 12 53.

 Bindende påmelding innen 10. mai til Harald Ulvestad 
harald@ulvestad.no eller 22 14 26 85 eller Carl Huitfeldt 

carl.huitfeldt@online.no 22 08 43 58.

Pris kr 500,- som betales til konto 7874 05 98200

 Velkommen!

VELKOMMEN TIL VÅRTUR
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av Gunhild Ramm Reistad

Vinderen Seniorsenter står der i dag som 
en stolt og velfungerende 40-åring. Men 
hvordan begynte det hele? Vi forsøker å 
nøste og finner en interessant tråd. Der 
er mange.

«Det var en gang» Slik begynner alle 
eventyr. Også dette: 

Vi skal tilbake til 1970-årets begyn-
nelse. Regjeringen hadde utlyst en 
konkurranse om forslag til tiltak for 
å fremme naturvern. Ris, Slemdal og 
Vinderen Husmorlag slo til. Laget var 
sterkt engasjert i spørsmålet. Særlig var 
laget opptatt av kampen mot fosfater 
i vaskemidler. Fosfatene forurenset 
innsjøer og vassdrag.  Ikke minst rundt 
Mjøsa var kampviljen stor, det gjaldt å 
redde drikkevannskilden, samt fisk og 
annet liv i innsjøen.  Mjøsaksjonen var 
navnet, men faren for skader var stor 
også andre steder. 

Ris, Slemdal og Vinderen husmor-
lag la en aksjonsplan.  Vaskemiddel-
produsenter ble oppsøkt og formant: 
Få vekk fosfatene! Som stikkord for 
aksjonen valgte laget «Om å vaske for 

HUSMORLAGET VANT 
NATURVERNPRIS

egen dør».  Tiltak og aksjonsformer ble 
foreslått, opplysning spredd.

Hva skjedde? Jo, laget gikk seir-
ende ut av konkurransen. Premien var 
heder og ære, samt 1500 kroner utdelt 
av vår første miljøvernminister, Olav 
Gjærevoll. (Og fosfatene ble kuttet!)

1500 kroner var mange penger den 
gang, bekrefter lagets leder i 70-årene, 
Signe Tønsberg, nå bosatt på Gråkam-
men. - Vi besluttet høytidelig å dele sum-
men i tre: En del gikk til en trafikkaksjon 
ved «Oslos farligste kryss», Vinderen
krysset, en gikk til oppfølging av 
miljøaksjonen og 500 kroner til eldre-
saken. Innvendingene uteble ikke: - Men 
er det noen «sak», trenger de eldre i Ris 
noen tiltak fra samfunnets side?

Jo, husmorlagets utrettelige, Anita 
Ellingsen, var overbevist om at jo, de 
eldre kunne trenge både dette og hint. 
Men for å få sikkert svar satte hun i gang 
med en spørreundersøkelse. Brev ble 
lagt i postkassene i hele distriktet: «Hva 
trenger de eldre i Ris?»

Svarene strømmet inn: Behovene 
var mange, alt fra utkjøring av mat, til 
legesenter og menneskelig kontakt. Nå 
begynte snøballen å rulle.  Og eventyret 
er slett ikke ute.
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av KaRen maRie ebbesen oG  
annette malm

I år kan Vinderen Seniorsenter feire sitt 
40 års jubileum. 

Det begynte i 1971 da Anita Elling-
sen på et møte i Vinderen Husmorlag 
lanserte idéen om å gjøre noe for eldre i 
vår bydel. På denne tid var det for lengst 
opprettet helse – og velferdssentraler i 
andre bydeler i Oslo kommune. Allerede 
i 1952 ble det første eldresenteret oppret-
tet på Fagerborg i regi av Nasjonalfore-

ningen for folkehelsen.
Det var mange som innså behovet 

for et samlingssted for eldre i vår 
bydel, og oppslutningen om idéen var 
overveldende. Først og fremst var det 
nødvendig å kartlegge behovet for hvilke 
trivsels- og hjelpetiltak de eldre selv 
ønsket, og en spørreundersøkelse viste 
at tilbud om fotpleie, bridge, språk og 
trim sto øverst på listen.

Allerede året etter, i 1972, var Ris 
Helse – og Velferdssentral en realitet. 

 Dette var lenge før vi fikk de store 
byggene på Vinderen 
og Slemdal, og et av 
de første problemene 
var å skaffe lokaler. Ris 
Menighetshus ble red-
ningen i første omgang. 
Den store salen ble leid 
til aktivitetene. Kontor 
delte man med Sanitets-
foreningens barnekon-
troll så alt måtte ryddes 
bort når disse skulle 
bruke lokalene. Et lite 
skap var i grunnen det 
faste punkt.

Kontoret og aktivi-
tetene ble, jeg hadde 
nær sagt selvfølgelig, 
drevet av frivillige. 
Penger til driftsmidler 
fantes ikke. Det ble 
sendt ut tiggerbrev som 
resulterte i en gam-
mel dypfryser, stensil-
maskin, skrivemaskin 

VINDEREN SENIORSENTER

Anita Ellingsen. Foto: Arbeiderbladet 1. oktober 1976.
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og en hagestol til fotpleie – og penger. 
 Helt fra starten var Anita Ellingsen 

den selvfølgelige formann og leder, men 
ved sin side hadde hun mange gode 
hjelpere. Anita var en enestående inspi-
rator, forhandler, idéhaver, utrettelig når 
det gjaldt å skaffe ting til senteret. Hun 
ledet sine 40 frivillige med sikker hånd. 

Helt fra starten var det mange tilbud: 
trim, rosemaling, bridge, håndarbeid. Og 
ikke minst de mange Kultur – og hygge-
treff hvor man, takket være Anita El-
lingsens bekjente innen teaterverdenen, 
hadde kunstnere som Per Aabel, Lillebil 
Ibsen, Lasse Kolstad, Bjarne Bø, Robert 
Riefling og Stephan BarrattDue til å 
underholde

Tidlig begynte man også å kjøre 
ut mat til hjemmebundne – fra en bod 
i Menighetshusets kjeller. Ris Helse – 
og Velferdssentral var også det første 
senter som drev oppsøkende virksomhet. 
Før senteret fikk egen sosionom, ble 
frivillige kurset for å utføre arbeidet. I 
dag er Anne Lise Ouli fast ansatt som 

seniorveileder og deler sin tid mellom 
Vinderen og Røa.

Det må også nevnes at Ris Velferds-
sentral var de første til å opprette «eldres 
råd». I dag finnes «brukerråd» på de aller 
fleste sentre.

Og så var Senteret det første som fikk 
skjenkebevilling! Noe som selvfølgelig 
bidro sterkt til trivsel og hygge.

Da Ris Helselag, som det het til 
slutten av 1980 – årene, ble dannet, 
overtok Oslo Kommune, ved Kontoret 
for Eldreomsorg, 75 % av driftsutgiftene. 
De resterende 25 % måtte skaffes til veie 
ved frivillig innsats. Anita Ellingsen 
kom med et hjertesukk: «I tillegg til det 
arbeidet en har med å administrere den 
daglige driften, er det en påkjenning å 
ha hengende over seg at en må skaffe 
25 – 30.000 kroner årlig ved basarer, 
loppemarkeder og tiggerbrev!»

 Lokalene i Menighetshuset var ikke 
ideelle. Det begynte å haste med å skaffe 
nytt tilholdssted. På denne tid var den 
store villaen i Heyerdahls vei 3 blitt solgt 

Torsdagsklubben på seniorsenteret, april 2012. Foto: Finn Holden.
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og gjort om til aldersboliger. Nå tilbød 
styret Ris Helse – og Velferdssentral å 
disponere det lille huset nederst i Heyer-
dahls vei og leie lokaler i Hovedhuset 
til aktiviteter og sammenkomster. 1. 
januar 1977 overtok Velferdssentralen 
den tidligere portnerboligen. 

«Veslevollen», som det lille huset 
ble kalt, skulle ominnredes til kontor 
og møtelokale. I hovedhuset skulle det 
installeres frisørsalong osv. Man trengte 
penger, mange penger. 100.000 kroner 
mente Anita Ellingsen. Og nok en gang 
satte styret og de 6o frivillige i gang med 
pengeinnsamlinger og loppemarked, 
julemesse og basarer. 

Man kom i mål, og i februar 1977 ble 
det holdt innvielsesfest.

 I 1976 hadde Senteret fått egen 
sosialkurator, Kari Sjølie, og året etter 
begynte Ellen Alfsen i halv stilling som 
kontorassistent, året etter i full stilling.

 Men heller ikke lokalene på Risvol-
len var ideelle for Ris Eldresenter som 
det nå het. Det var tungvint med drift i 
to bygninger, og den tunge bakken opp 
til senteret var vanskelig for brukerne. 

Det var også andre grunner til at det 
nå hastet med å finne nye, mer sentrale 
lokaler. Ris Aldershjem A/S Risvollen 
meddelte at Senteret ikke ville få fornyet 
leiekontrakten som gikk ut 31. desem-
ber 1986. I brevet ble det blant annet 
fremført en heller tvilsom påstand om 
at frivillige hjelpere røkte når de jobbet 
i kjøkkenet! Det hastet virkelig med å 
finne nye lokaler.

 Og nå så det endelig ut til å bli fart i 
planene om et nybygg på stasjonstomten 
på Vinderen. Det ville være det ideelle 
sted! Og etter Anita Ellingsens og styrets 
utrettelige arbeid fikk Ris Eldresenter 

lokaler – til og med egen inngang. 
Helsestasjon for mor og barn skulle 
også flytte inn, og det skulle etableres 
et etterlengtet legesenter.

I 1985 nærmet det seg innflytting. 
En stor sorg for alle medarbeidere var 
det at senterets formann gjennom alle 
år, Anita Ellingsen, ble alvorlig syk. Hun 
brukte sine siste krefter på å få senteret 
slik hun hadde drømt om, men døde før 
innflyttingen.

Kontoret for eldreomsorg hadde 
bevilget penger til innredning og utstyr. 
Og med hjelp av Helselagets og Nasjo-
nalforeningens gaver og pengestøtte 
kunne Vinderen Eldresenter flytte inn i 
vakre og hensiktsmessige lokaler i 1986.

En ny æra var begynt!
Å fylle plassen etter Anita Ellingsen var 
ikke lett, men én pekte seg ut – Annette 
Malm. Hun ble valgt til vervet som for-
mann på årsmøtet i Helselaget 6. mars 
1986. Det var et godt valg. 

 Senteret hadde av naturlige grunner 
skiftet navn til Vinderen Eldresenter. Det 
ble drevet av Nasjonalforeningen for 
Folkehelsens lokallag, Vinderen Helse-
lag, og fremsto snart som et flaggskip 
for Nasjonalforeningen. 

I 1988 desentraliserte imidlertid Oslo 
Kommune sitt helsevesen, og vår bydel 
fikk egen administrasjon. Ledelsen i 
eldre sentrene sto overfor en helt ny 
situa sjon. Den enkelte bydel har, etter 
reformen, ansvar for å organisere tjenes-
tene i egen bydel, og senior/eldresen-
trene er en av disse. Driftstilskuddet til 
det enkelte senter avgjøres politisk etter 
innstilling fra bydelsadministrasjonen 
i forbindelse med behandling av bud-
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sjett for kommende år. Dette gir liten 
forutsigbarhet for driften, og dermed 
stor usikkerhet og store vanskeligheter 
for Senteret. 

Når bydelen sliter med økonomien, 
noe den stadig gjør, blir det kamp om 
kronene og til dels store kutt i bevilg-
ningene. I dag dekker kommunen husleie 
og lønninger.

Det er Nasjonalforeningen for Folke-
helsen, Oslo Helselag, som er driftsorga-
ni sasjon for Vinderen Eldresenter, eller 
Vinderen Seniorsenter som er det nye 
navnet.  Takket være inntjening på mat 
og aktiviteter og ikke minst gaver fra 
tilfredse brukere, fungerer Senteret bra.

Vinderen Helselag, som får sine 
inntekter ved medlemskap og gaver, er 
også gode støttespillere, økonomisk ved 
å betale foredragsholdere, og ellers ved 
hjelp til planlegging av arrangementer. 

Helselagets viktigste arbeidsfelt er 
hjerte/kar-sykdommer og demens, noe 
også Senteret fokuserer på med årlige 
arrangementer. 

Samtidig bør det nevnes at Helse-

laget arbeider på tre forskjellige skoler 
for, med programmet «Peter Puls», å få 
elevene til å forstå betydningen av fysisk 
aktivitet og kosthold.

Å vise hvor vesentlig fysisk aktivitet 
er for å forebygge sykdom blant eldre er 
også en av Senterets viktigste oppgaver, 
og i dag er tilbudene mange, som f. eks. 
«Den Gyldne spaserstokk», Trim på 
senteret og ikke minst «60 pluss» hvor 
mer enn 100 personer deltar.

Man imponeres også når man i Sen-
terets program ser den lange listen av 
tilbud om kurs, samtalegrupper, bridge 
og språkundervisning. Her er noe for 
enhver smak.

I dag, i 2011, kan man trygt si at 
Vinderen Seniorsenter er en blomstrende 
suksess, meget takket være alle frivil-
liges enestående innsats.

Vi er nå kommet til et meget viktig 
kapittel i Vinderen Seniorsenters historie 
– de frivillige, ulønnede medarbeidere. 
De frivilliges innsats er en livsnød
vendighet for de mange eldresentre. 

Når det gjelder «vårt» eldresenter, 

To av de mest aktive frivillige: Ida Hald og Annette Malm. 
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gjorde Miljøgruppen i Ris Helselag en 
meget interessant undersøkelse i 1980. 
Den gir et reelt bilde av den økonomiske 
verdien de frivilliges arbeid represen-
terer. Vi må se på noen tall.

Bydelen hadde i 1980 1.664 inn-
byggere over 67 år, hvorav 1.197 var 
brukere av senteret. Senteret hadde fire 
fast ansatte – og 52 frivillige, ulønnede 
medarbeidere. Når man regner med at de 
frivillige nedla 384 registrerte arbeids-
timer fordelt på aktivører, sjåfører, 
kontorhjelp og oppsøkende virksomhet, 
finner man at hvis disse skulle vært 
betalt, ville lønnsutgiftene ved senteret 
ha økt med 130 prosent!

I 2011 kan vi konstatere at Senteret 
får stadig flere brukere, stadig flere 
finner veien til de hyggelige lokalene 
på Vinderen. Og ikke minst gledelig er 

det at det i dag er registrert ikke mindre 
enn 89 frivillige (gjennomsnittsalderen 
er 72,3 år).

 Men den økonomiske fordelen er 
bare én av fordelene ved frivillig innsats. 
Like viktig er den fleksibilitet og konti-
nuitet man oppnår. 

Og så er det den menneskelige kon-
takten. Her har den store stab av frivil-
lige kanskje sin viktigste oppgave. Det 
er av stor betydning at noen har tid til å 
ta imot de mange besøkende, sette seg 
ned og prate, til å få de usikre til å føle 
seg velkomne. 

Man kan trygt si at i dag, 40 år 
etter starten, er de frivilliges kontakt 
med brukerne og nærmiljøet en del av 
grunnlaget for driften.

Men det er det gode og nære sam-
arbeid mellom ansatte på Senteret og 
frivillige som er den aller viktigste grun-
nen til at Senteret er så velfungerende og 
populært for de mange brukere. Det er de 
fast ansatte som er selve grunnpilaren. 
Det er blant annet de som organiserer de 
frivilliges arbeid. Og vi har vært heldige!  
May Pedersen og Ellen Richvoldsens 
trofaste innsats gjennom ti år har vært av 
uvurderlig betydning. Og ikke minst har 
Pieter Don på det ene året han har vært 
der fått enda mer glede og positivitet inn 
i hele Senteret. 

 Samtidig registrer Senteret at stadig 
nye brukere benytter seg av mulighetene 
som tilbys, men man finner også at stadig 
yngre og sprekere pensjonister har andre 
krav. I dag arbeider Senteret med stadig 
nye kurs, nye tilbud og nye muligheter, 
noe som skaper nye utfordringer. I dag 
har man for liten plass til alle aktiviteter. 

Men en ting er sikkert - Vinderen 
Seniorsenter er i stadig utvikling.

Blide ansatte på Vinderen Senior
senter, f.v. aktivitetskoordinator Ellen 
Richvoldsen, husholdsstyrer May 
Lisbeth Pedersen og senterleder Pieter 
Don.
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Møtesteder – steder i bydelen hvor folk møtes

Vinderen Historielag utlyser en konkurranse om å skrive om et møtested i bydelen.

Eksempel på møtesteder i bydelen er f.eks. skolen, kirken, Marka, Hemingbanen 
eller Gressbanen, Holmenkollbanen, stasjonen, seniorsenteret, vellet, klassen, 

butikken, kafeen, lysløypa, kiosken, slalåmbakken treningsstudio, Heftyebautaen, 
Kragstøtten, Tryvannskleiva, Skjennungstua, Tryvannstua, Frognerseteren, 

Frivillighetssentralen. 

Slike møtesteder er viktige for oss alle sammen.   

En av artiklene i dette bladet har for eksempel en liten episode om Sigri Welhaven
i butikken på Slemdal.  

Vi håper at mange vil komme med bidrag, kort eller lite, et gammelt minne eller en 
ny historie.

Alle bidrag som trykkes i bladet, vil bli belønnet.

Bidrag kan sendes til

finnhold@online.no, harald@ulvestad.no, eller fi-bendi@online.no

I første omgang håper vi på artikler som kan komme i neste nummer av bladet og 
komme til oss innen 1. juni. Men vi vil også være åpne for senere bidrag.

Bakgrunnen for konkurransen er Kulturminnedagen som arrangeres hvert år med et 
felles tema for hele landet. Temaet for 2012 er Møtesteder.

VINDEREN HISTORIELAG

Postboks 187, Vinderen

0319 OSLO 

INVITASJON TIL 
KONKURRANSE
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av eRlinG GunnaRson oG haRald 
ulvestad

Erling Gunnarson med familie bodde 
på Slemdal i mer enn 40 år, og i deres 
nærmeste nabo-, venne- og omgangs-
krets var skuespilleren Per Aabel og 
Sigri Welhaven. På oppfordring av 
Vinderen Historielag fikk Erling Gun-
narson, i sitt 93ende år, anmodning om 
å fortelle om sine berømte naboer, en 
utfordring han tok på stort alvor og der 
hans beretning om Per Aabel ble gjengitt 
i medlemsbladet nr. 2/2011. Hans beret-
ning om dem begge er preget av dette 
varme og personlige forhold. 

BILLEDHUGGEREN OG  
KUNSTNEREN SIGRI WELHAVEN

Sigri Welhaven var født i Kristiania 
i 1894 som datter av slottsforvalter 
Hjalmar Welhaven og bodde i sine barn-
domsår i familiens bolig i Slottsparken. 
Allerede da kan en ane hvilken fremtid 
som lå foran den unge Sigri, det «lå i 
genene».  Hun var barnebarn av dikteren 
Johan Sebastian Welhaven. Sigris mor 
var maleren Margrethe Backer Wel-
haven, hun var søster av maleren Harriet 
Backer, pianisten og komponisten Aga-
the Backer-Grøndahl og sangeren Inga 
Backer . Sigris søster Astri ble den kjente 
maleren Astri Welhaven Heiberg.  Med 
andre ord, en familie med nært forhold 
til sentrale personer i norsk kulturliv den 
gangen, og dette har tidlig satt sitt preg 

Da Sigri Welhaven var 16 år gammel, laget hun en byste i gips av en ung, døende 
student. Foto fra familiealbum.
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på den unge Sigri. Som et apropos kan 
nevnes at hennes far Hjalmar Welhaven 
var utdannet arkitekt og tegnet arbeider-
boliger i Kristiania, mest kjent ble han 
fordi han tegnet «Polhøgda», huset til 
Fridtjof Nansen på Fornebu, og skapte 
Skimuseet på Frognerseteren.

Sigri fortalte at hennes barndom på 
mange måter var vanskelig, hun hadde 
ikke lett for de teoretiske fagene på 
skolen. Dette så foreldrene, de forsto at 
deres varmhjertede og talentfulle datter 
var mer kunstnerisk begavet og at hun 
ikke hadde et spesielt godt hode for teori. 
Før hennes konfirmasjon lot de henne gå 
i leseopplæring i skolefagene hos Ragn-

hild Undset, Sigrid Undsets 
søster, som hun husker som 
en fortryllende dame, men 
fortalte selv at hun ikke var 
noen interessert skoleelev.

Sigri Welhaven var 
tydeligvis eslet til å bli 
kunstner, hun studerte en 
tid på Den kongelige tegne 
og kunstskole i Kristiania 
hos Lars Utne. Det ble 
en stormfull utdannelse 
hos Utne, den vakre Sigri 
ble vel nærmest fortalt di-
rekte at kvinner ikke skulle 
være kunstnere, iallfall 
ikke skulptører som hadde 
mannlige modeller. Hun 
burde heller nøye seg med 
å være modell selv.  Hennes 
far bisto henne likevel, og 
prøvde å få læreplass hos 
professor i skulptur Gunnar 
Utsond ved det nyoppret-
tede Statens kunstakademi.  
Å få innpass der var van-
skelig nok, hun var av feil 

kjønn for å skaffe seg en utdannelse 
som skulptør. Men hennes far Hjalmar 
hadde nok en betydelig innflytelse som 
Slottsforvalter, og Sigri kom inn i sin 
klasse som den aller yngste. Der utviklet 
hun raskt sitt kunstneriske talent og fikk 
sin debut som kunstner som 17-åring på 
Statens høstutstilling i 1911, mens hun 
fortsatt var elev på kunstakademiet. Hun 
var i disse årene sterkt påvirket av den 
franske skulptøren Auguste Rodin, noe 
en kan ane i hennes arbeider fra den 
tiden. Hun fortalte selv at hun som ung 
var blitt portrettert av den franske maler 
Claude Monet da hun deltok i en utstil-

 Sigri Welhaven malt av Jean Heiberg 1913
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ling og bodde i Paris fra 1917, denne 
opplysningen har det ikke vært mulig å 
få verifisert.

Sigri Welhaven hadde et allsidig 
kunstnertalent, hun laget portretthoder, 
byster og torsoer, helfigurer, fontene og 
hageskulpturer til skulpturer av dyr. Hun 
laget også en rekke fajansefigurer.

Sigri Welhaven ble gift tre ganger, 

første gang i Slottskapellet 15. oktober 
1913 med maleren Jean Heiberg, de 
fikk sønnen Helge Welhaven Heiberg. 
I 1920 giftet hun seg med den norske 
generalkonsul i Paris Peter Krag, de fikk 
datteren Ingrid Therese Krag. I 1940 
giftet hun seg med keramikeren Carl 
Pihl Schou, hun ble enke i 1952. Hun 
hadde senere i mange år billedhuggeren 

Fontenen «Sjøløvene og kvinneakt». Et av hennes ungdomsarbeider som står i 
hagen i Rasmus Vinderens vei på Vinderen.
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Arne Vinje Gunnerud som leietaker.  
Sigri var meget stolt over at hun hadde 
et godt kunstnerisk samarbeid med sine 
ektemenn og leietaker, særlig oppfattet 
hun seg som «fødselhjelper» for den 36 
år yngre Arne Vinje Gunnerud i hans 
kunstneriske utvikling og modning.  

Sigri Welhaven var svært glad i sine 
barn, og det smertet henne at forholdet til 
sønnen Helge etter hvert ble konfliktfylt, 
trolig også med bakgrunn i at de hadde 
forskjellige kunstneriske interesser. 
Forholdet til datteren Ingrid Therese var 
i hele Sigris liv respektfylt og inderlig 

hjertevarmt.
Sigri Welhaven 

flyttet under kri-
gen 1940-45 til 
Frogner seterveien 
22 på Slemdal i 
Oslo og bodde der 
til hun døde 20. 
desember 1991, 97 
år gammel. 

S igr id  Wel -
haven vil for alltid 
ha en solid stilling 
i den norske kunst-
verden.  Hennes 
produksjon var 
enorm og mang-
foldig. Alle som 
gikk forbi hennes 
hus og hage på 
Slemdal. ble slått 
av alle kunstverk 
som va r  p l a s -
serte der, både av 
hennes egne og an-
dres.  Av de større 
og mer kjente av 

Sigri Welhavens arbeider er hennes 
store gruppe «Mor og barn», den Rodin
inspirerte knelende mannen «Angeren», 
hennes Kristusfigur fra 1937 som hun 
representerte Norge med på Verdensut-
stillingen i Paris og som hun mange år 
senere ga til Ris kirke, «Wergeland på 
Veslebrunen», «Skilpaddefontenen» i 
Torshovparken, «Gutten på delfinen» på 
Vestkanttorvet, «St. Georg og dragen», 
«Løvegruppe» i Grindbakken Terrasse 
i Oslo. Et bilde av henne kommenterte 
hun slik: «Jeg laget en byste i gips da jeg 
var 16 år gammel av den døende unge 
studenten Chr.E. Den gang var ikke insu-

 Tre unge menn drikker fra en fontene.
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lin oppfunnet». Også 
en rekke byster laget 
hun, bl.a. av Torvald 
Lammers i Oslo By-
museum, av Kaja Eide 
Norena i Den norske 
opera, Halvdan Koth i 
Vitenskapsakademiet. 
I tillegg nærmest utal-
lige portretthoder og 
byster, av dem særlig 
mange barneportretter.

Sigri Welhaven 
hadde en stor venne-
krets, hun hadde som 
sine personlige ven-
ner nesten alt som 
kunne krype og gå i 
den bildende norske 
kunstverden. Og hun 
elsket å fortelle his-
torier, både om seg 
selv og om sine mange 
«manneaffærer» som 
hun yndet å kalle dem, 
fra tidlig ungdom og 
til høy alder.  Hun 
omtalte dem alle med 
respekt og varme, ja 
nesten som de fortsatt var i live og var 
hennes beste venner. For stamkunder på 
kolonialbutikken på Slemdal («Brus-
tad») var det nesten umulig å ikke støte 
på den forteller-ivrige og  vennlige eldre 
damen med den dype stemmen og sitt 
kullsorte hår. En av yndlingshistoriene 
var da hun møtte den synske Marcello 
Haugen på Lillehammer, hun hadde 
tenkt å lage en statue av ham. Ved 
håndhilsingen var det som det gikk et 
elektrisk sjokk gjennom henne, og hans 
synskhet, innsikt og forutseenhet gjorde 

et dypt inntrykk.  Hun fortalte at også Per 
Aabel hadde hatt kontakt med Marcello 
Haugen og blitt kurert for sin leddgikt. 
En annen historie var om den skjebne-
svangre kvelden før 9. april 1940 da en 
ikke kom i kontakt med utenriksminister 
Halfdan Koth og en ikke visste hvor han 
var.  Men han var hos sin gamle venninne 
Sigri Welhaven og bad om hun kunne 
lage en biff til ham, han var utslitt og 
nådde ikke hjem til Asker før han skulle 
i nye møter. Men særlig var hun opptatt 
av å fortelle om leietaker Arne Vinje 
Gunnerud og hans kunstnerkarriere. Han 

Sigri i orientalsk drakt malt av Henrik Sørensen 1927 .
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hadde riktignok flyttet ut i 1969, men var 
fortsatt en god venn. 

De fem siste årene av sitt liv hadde 
Sigri sin datter boende hos seg, en enorm 
hjelp og trofast støtte til en etter hvert 
litt glemsom dame. Men hun arbeidet 
ufortrødent videre med sin kunst. Hun 
laget blant annet et relieff med motivet 
Ikaros. Rytteren fløy gjennom luften 
med syv kvinner på ryggen. Hun beskrev 
relieffet slik: «Jeg 
er den syvende og 
siste, bakerst på 
ryggen. De syv 
kvinner forestiller 
hans syv elskerin-
ner, men navnet på 
rytteren, som jeg 
kjente litt, skal bli 
hemmeligholdt.»

   *  *  *

Erling Gunnarsons 
personlige notater, 
basert  på hans 
families naboskap 
og vennskap med 
Sigri Welhaven, 
danner grunnlaget 
for denne artikkel-
en om henne. Men 
Erling Gunnarson 
fikk ikke mulighet 
til å komme med 
sine kommentarer, 
rettelser og å god-
kjenne den. Han 
ble kjørt ned og 
drept av en laste-
bil den 31. okto-
ber 2011 på sin 

daglige spasertur på Vinderen, 94 ½ 
år gammel.  Aktiv og oppegående i 
Vinderen Historielag og Vinderen 
Seniorsenter, hadde en sjeldent aktiv 
teater- og kunstinteressert familie med 
stor familie og venneskare. Tidligere 
fremragende innsats som tannlege og i 
Oslo Tannlegeforening og i Den norske 
tannlegeforening. Han er savnet.

«Kappabavianen» laget i begynnelsen av 1960tallet.
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Vinderen Historielag utlyser stillingen som redaktør for 
medlemsbladet. Den nåværende redaktør går av til høsten etter 
20 års sammenhengende arbeid med bladet. Hans lange arbeid 
med bladet tyder på at det er et arbeid som gir mange gleder. 
Redaktørens alder gjør at det er viktig å få en eller flere erstattere.

Stillingen er midt i blinken for folk som har bodd i området 
en stund og som pensjonist ønsker en meningsfull oppgave. Pen-
sjonisttilværelsen gir den fantastiske muligheten til en verdsatt 
oppgave som redaktør.

Vinderen Historielag tok utgangspunkt i Vinderen bydel som 
snodde seg langs Holmenkollbanen og med Marka som nærmeste 
nabo. Medlemsbladet har vært preget av dette.  Nå eksisterer ikke 
Vinderen lenger som bydel, og historielagets virksomhet må ta 
hensyn til dette. En redaktør eller redaksjon vil kunne arbeide 
fritt ut fra lagets formål: «å vekke interesse for vår bydels historie. 
Det er viktig å ta vare på gamle minner i vårt nærmiljø som en 
kulturarv vi ønsker å gi videre». Bydel Vestre Aker er et spennende 
område hvor det skjer mye og har skjedd mye. Det gir mange 
muligheter for mennesker som er nysgjerrige på nærmiljøet og 
gjerne vil vite mer om det og formidle dette.

Henvendelse kan skje til Finn Holden, finnhold@online.no, 
99 74 38 66, eller Finn Bendix Bendixen, fi-bendi@online.no, 
22 14 51 63, eller ethvert av styrets medlemmer. 

REDAKTØRSTILLING LEDIG
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av Finn holden

Høsten 2009 hadde jeg en liten artikkel om Emanuel Vigeland i medlemsbladet 
(3/2009). To år senere fikk jeg et svar, en kritikk. fordi jeg, som lekmann, hadde funnet 
en «slående likhet» mellom skulpturene til storebror Gustav og maleriene til lillebror 
Emanuel. Jan E. Magnus skriver: «Disse lekmennene må være ytterst dårlige! … 
Hvis en lekmann mener dette, synes jeg ikke han bør få lov til å uttale seg!» (Dette 
får meg til å tenke på politikeren som hadde skrevet en parentes i manuset sitt, «svakt 
argument, hev stemmen!»)

Jan Magnus skriver at det eneste Gustav og Emanuel hadde felles i sin kunst, var 
«nakne kropper. Men nakne kropper har vi alle.» Jeg beklager min dumhet, men det 
argumentet skjønner jeg ikke, på meg virker det bare flåset. Men det er kunsten vi 
snakker om, og jeg vil tro at JEM kjenner kunstnere som ikke har nakne kropper i 
sin kunst. Om Emanuel Vigeland likte eller mislikte å bli sammenlignet med Gustav, 
er helt irrelevant – det kan skyldes mange forhold som ikke nødvendigvis har noe 
med kunsten å gjøre. Folk som har levd en stund, kjenner søskenpar som ikke liker 
å bli sammenlignet. 

Nå til saken. Jeg har ikke anledning til å bruke mye tid på en kritikk av en to år 
gammel artikkel, så jeg slo opp i Norsk kunstnerleksikon om Emanuel Vigeland. 
Forfatterne der er vel ikke lekmenn. Forfatteren av artikkelen om Emanuel Vigeland 
uthevet ordet livsfrise, at EV var opptatt av å lage en livsfrise. For meg som lekmann er 
for eksempel Gustav Vigelands skulpturer rundt Fontenen i Frognerparken to livsfriser, 
om menneskets livssyklus fra fødsel til død, både i relieffene og i de større treskulp-
turene på karmen rundt bassenget. Her har vi en viktigere likhet enn nakne kropper.  
Dessuten hadde storebror suksess med Vigelandsanlegget og betalt atelier, bolig og 
museum. Emanuel betalte selv sitt Mausoleum og tapte utsmykningen av Aulaen.

Artiklene i Wikipedia skrives heller ikke av uvitende lekfolk. I Wikipedia står 
det (10.12.2011) om Emanuel Vigelands Mausoleum: «I freskene kan man se flere 
karaktertrekk som bærer likhet med kunsten til broren Gustav, som for eksempel 
fascinasjonen med menneskers livssyklus og reproduksjon samt de generøse formene 
til de avbildede menneskene.» Enn videre at EV var «misfornøyd med å ha måttet 
virke i skyggen av sin mer kjente bror hele livet». 

Jeg er altså øyensynlig ikke alene om å feste meg ved likhet mellom den veldig 
kjente Gustav Vigeland og den mindre kjente yngre broren Emanuel.  Nå har jeg opp-
fylt ønsket om å rette opp min artikkel, selv om det er mer en forklaring og utdypning 
enn en unnskyldning, som jeg ikke finner grunn til.    

EMANUEL VIGELANDS  
MAUSOLEUM
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av Gunhild Ramm Reistad

Gleder vi oss over blomster og trær i 
Frognerparken, kan vi godt sende en 
vennlig tanke til kvinnesakspioneren 
Fernanda Nissen. (1862 – 1920) Hun var 
nemlig en forkjemper for Oslos parker, 
og det er mye takket være henne at det 
finnes så grønne lunger. 

Kampen for stemmerett for kvin-
ner startet i 1885. Først i 1913 ble den 
kronet med seier. (100-års jubileum om 
et drøyt år) Da fikk alle norske kvinner 
endelig stemmerett også ved stortings-
valg.  Begrenset kommunal stemmerett 
for kvinner var allerede innført i 1901. 
Fernanda Nissen ble valgt inn i kom-
munestyret i Kristiania i 1911 etter å 
ha vært vararepresentant foregående 
periode. De sakene som opptok henne 
mest, var sosialpolitikk og natur. Natur-
vern ville vi sagt i dag, men ordet var 
vel knapt oppfunnet i 1911. Faktum er i 
alle fall at da Parkutvalget ble opprettet 
i Kristiania, ble hun formann. Det var da 
også hun som hadde arbeidet for at det 
skulle bli et parkutvalg. Hun engasjerte 
seg for opprettelsen av Frognerparken, 
Sofienbergparken og Torshovparken.  I 
Torshovparken ble det i 1935 satt opp en 
byste av Fernanda Nissen. Den er omgitt 
av blomster og trær som hun hadde gjort 
så meget for å få plantet.

Ved starten av stemmerettskampen 
var ikke alle kvinner like opptatt av 
stemmeretten «Vi er ikke engasjert,» sa 
de, « mennene får ta seg av politikken.» 

Men Fernanda Nissen svarte i en 

PARKER TAKKET VÆRE  
FERNANDA NISSEN

artikkel i bladet «Kvinnen»: «Får 
kvinnene først greie på hva som er poli-
tikk, vil de ikke mer si: Vi forstår den 
ikke! Politikk er det ord som betegner 
alt det arbeid som gjøres for å ordne de 
forhold hvorunder vårt daglige liv leves. 
Vi kjøper ikke en kaffebønne, ikke en 
synål uten at «Politikken» er med på å 
bestemme prisen. Våre barns skoletid, 
vår arbeidslønn og vår arbeidstid – det er 
alt avhengig av politikken, og kvinnene 
skulle si: om alle disse ting kan vi ingen 
mening ha?»

Fernanda Nissens poeng var også at i 
og med at kvinner kom med i politikken, 
ville flere forhold bli politikk, f.eks. 
sosialpolitikk. Hun arbeidet utrettelig 
for forsømte barn, for skoler, for opp-
rettelsen av biblioteker og meget mer 
som angikk folks dagligliv og som kom-
munene ikke tidligere var engasjert i.

Her kommer også tanken om park-
ene inn. Hun var selv glad i å ferdes i 
naturen. Derfor mente hun at alle men-
nesker – ikke minst folk som bodde 
i de trangbodde, overbefolkede deler 
av Kristiania, hadde ekstra behov for 
grønne lunger i nærheten. 

15 år etter at de første kvinnene var 
valgt inn i kommunestyrene, fikk Fer
nanda Nissen flest stemmer av samtlige 
representanter i Kristiania. Hun forteller 
selv:

«I begynnelsen går vår ærgjerrighet 
i retning av ikke å skille oss ut fra det 
mennene har gjort før oss, eller fra deres 
synspunkter. Først når vi har vært en 
stund i offentlig arbeid, og er blitt litt 
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selvsikre, tør vi stå ved det verdifulleste 
vi kan gi.» 

Bygartner Røhne hadde pyntet 
opp mange steder i byen, fastslo hun. 
Ekeberg hadde også fått nyplantinger. 
Frogner er gått betydelig fram. «I strøket 
omkring dammene har vi bare gitt 
naturen en håndsrekning. På de nakne 
stedene kan plantes inn omtrent alt hva 
der gror i vårt deilige land!»

De siste årene av sitt liv var Fernanda 
Nissen mye preget av sykdom. Men 
kjærligheten til naturen holdt henne 
oppe:

Eldre mennesker har det vondt hvis 

de ikke har naturen å glede seg ved. Om 
meget visner i ens sinn, så er det dog 
alltid noe tilbake som kan spire sammen 
med livet om våren.

Hun oppsummerte sitt program slik: 
Gud give byens folkevalgte styre må for-
stå at holmer, badestrender, åpne sletter 
og skyggende trær gir mer helse og livs-
lykke enn opplagstomter og fabrikker.

Kilder: Barbra Ring: Mennesket Fern-
anda Nissen. Fram forlag 1956

Fernanda Nissen i Torshovparken. Foto: Martine Bakken Miller
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av lajla heyeRdahl

På midten av det forrige århundre var 
Vinderen et av de mest eksklusive 
steder å bo i Oslo. Med sine store hus 
og store eplehager var det ettertraktet å 
bo i dette strøket der trafikken var liten 
og skoleveien trygg.  Men i 1980-årene 
begynte ting å skje. Politikerne ønsket 
større utnyttelsesgrad av tomtene på 
Vinderen. Valget falt på hagene mellom 
Holmenveien og Charlotte Andersens 
vei. Beboerne på Vinderen ble innkalt 
til et orienteringsmøte med arkitekter 
og representanter fra Plan- og Bygnings-
etaten. Det ble presisert at ingen skulle 
bli tvunget til å selge, og det var heller 
ikke snakk om ekspropriasjoner. Det ble 
vedtatt at området skulle godkjennes 

VINDEREN  I  FORANDRING

for større utnyttelsesgrad med bygging 
av 2, 3 og 4 etasjes blokker. Det var et 
langt tidsperspektiv, og de involverte 
tok det med ro. Dette kunne det vel ikke 
bli noe av!

Så skjer det
Tiden gikk og plutselig begynte ting å 
skje. Ivrige entreprenører henvendte seg 
stadig til beboerne i det aktuelle områ-
det og tilbød seg å kjøpe eiendommene 
deres. Ingen ville selge, og i hvert fall 
ikke til en utbygger. Beboerne innkalte 
til møter i nabolaget der man ble enige 
om å holde sammen og ikke selge til 
utbyggere. Men så begynte det. Først 
ble det gule huset nærmest broen over 
Ringveien på Lillevinderen revet. Dette 
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sies å ha vært Vinderens eldste hus. Der-
etter ble et par nabohus til i Holmenveien 
revet. Den første blokken med fire etasjer 
ble bygget. Beboerne i det aktuelle områ-
det hadde en felles strategi om å stå imot 
entreprenørens stadige henvendelser. De 
ville bevare den lille stikkveien sin. Men 
ettersom folk ble eldre og kunne tenke 
seg å flytte inn i noe mindre og mer 
lettstelt, startet det hele. Fristelsen ble for 
stor, og en av beboerne i husrekken syd 
for Holmenveien solgte til en utbygger. 
Da sprakk strategien. Ingen ble tvunget 
til å selge, men da eiendommene ble 
for kostbare å kjøpe for barnefamilier, 
gikk det slik som alle hadde fryktet. Det 
ble salg til en høy pris – til utbygger. 
Korthuset begynte å rase, og eierne var 
fortvilet. De som holdt stand, ble bygget 
inne av store høye hus som skygget for 
både sol og utsikt. Forut for dette hadde 
huseierne vært hos Byantikvaren for å 
prøve å stoppe prosessen. 

Ingen vei tilbake
Dessverre var det for sent. Planene var 
vedtatt for 20 år siden, og det var ingen 
ting å gjøre. Familien Backer-Grøndahl 
bodde i et pent og solid hus fra 1916. Det 
ble etter hvert utrivelig å bo så tett opp til 
de nye blokkene som reiste seg tett opp 
til granhekken deres. Med veldig tungt 
hjerte ga de etter for presset og solgte 
til Neptun Eiendom som til slutt vant 
frem. Backer-Grøndahl hadde ønske 
om at en ny familie med barn kunne 
flytte inn i huset om noen år. At hjemmet 
deres kunne overtas av nye mennesker 
som ville glede seg over hagen og det 
trivelige huset. Men nei, slik skulle det 
ikke gå. Det pene grå huset er jevnet 
med jorden. Nabohusene er også revet, 
og flere står for fall. Store blokker med 
kostbare leiligheter vokser frem. 

Strøket er forvandlet til en bygge-
plass med stor aktivitet. Leilighetene 

To hus som er revet. Foto: Lajla Heyerdahl.
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Over: Nybygg i Holmenveien.
Under: Bygging på Vinderen. Begge foto: Lajla Heyerdahl.
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ligger tett, og husene fylles med beboere 
mens gravemaskinene graver seg videre 
i neste hage. Parkering er et problem 
på Vinderen, og langs Holmenveien 
er det parkering forbudt. Det er kun én 
parkeringsplass pr. leilighet. Der det en 
gang var gress og epletrær, er det nå 

brostensbelagte gangveier uten grønt-
områder. En kan spørre seg om det er 
riktig å rive ærverdige gamle hus som er 
over 100 år gamle og erstatte dem med 
firkantete blokker i glass og betong. Men 
Hansen-byen vil bestå med sine hvite 
hus. Heldigvis. Den er fredet!

Vinderenområdet som skal fortettes innenfor de røde feltene. Foto: Widerøes Fly
veselskap 1953. Oslo Museum.
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Finn Holden – Jubileumstale 22. mars 2012

Kjære venner av Vinderen Historielag. Velkommen til alle.

For 20 år siden i morgen var rundt 100 mennesker samlet på Holmenkollen Restaurant 
for å stifte Vinderen Historielag.

Ideen kom fra to hold, fra to mennesker som var vokst opp i bydelen og var glad i den.

Per-Henrik Bache kom fra Vinderen og tok til orde i Ullern Avis/Akersposten for at 
noen burde starte et historielag for området.

Jan Høeg var vokst opp på Ris/Slemdal og ønsket det samme. Han fikk med seg to 
innflyttere, Øyvind Gaukstad og meg. Vi fire kom sammen, og arbeidet begynte. 

Jubileet gir anledning til noen refleksjoner. Først: Hvorfor bosette seg i området, langt 
fra byen? Hvorfor denne rare formen på bydelen? Bydelene ellers ser jo mer ut som 
mislykte tegninger av en firkant. La oss ta det siste først: formen. 

Se på kartet. Det er manipulert for å få tydelig fram nerven, ryggraden i bydelen, 
nemlig Holmenkollbanen som snor seg gjennom bydelen fra sør til nord, fra 47,7 
moh ved Majorstuen til 469 moh ved Frognerseteren.

Før 1880 var det bare bondegårder og husmannsplasser i området, all bosetting var 
basert på jordbruk opp til Svendstuen.

Fra midten av århundret vokste det fram en begeistring over hele Europa for det 
nasjonale. I Norge ville det si fjellet, skogen, den uberørte natur.

I Kristiania legger noen foretaksomme menn grunnlaget for en invasjon av naturen, 
av byfolk, mennesker som ikke skal drive jordbruk. Thomas Heftye, Hans Krag, Inge-
brigt Holm, Evald Rygh og Fritz Huitfeldt. Den første kjøper Frognerseterskogen og 
bygger Heftyevillaen, de andre kjøper skoger og bygger veier, hoteller og sanatorier, 
den siste får anlagt Holmenkollbakken.

JUBILEET 1992-2012
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Imens legger andre planer for en elektrisk bane for å bringe byfolk og turister opp til 
denne helsebringende naturen i høyden: Alf Fenger-Krog, Hans Heyerdahl og Carsten 
Bjerke. Holmenkollbanen bygges på rekordtid, i 1898 til Besserud, i 1916 til Frogn-
erseteren. For å få realisert banen allierer de seg med bøndene på Ris og Grimelund 
for å få laget et byggebelte av villaer nærmest som et pølseskinn langs banen.

De reklamerte med at de som kjøpte tomter, «sparer extraudgifter til et sommerop-
phold på landet» og «trangen til kostbare fornøielser udenfor huset vil blive mindre». 
Begeistringen var stor. Mange «flyttet ud på landet». 

På samme måte var begeistringen stor for Holmenkollen. Ved det første Holmenkoll-
rennet i 1892, seks år før Holmenkollbanen kom, var det 20 000 tilskuere ved hopp-
rennet. Byens befolkning var på bare 150 000! Hvordan kom de dit? Sporvognen gikk 
ikke lenger enn til Homansbyen. 20 000 mennesker gikk fra Josefines gate, noen få 
kjørte med slede.

Folketallet i Vinderen bydel har økt sterkt, både ved innflytting og ved knoppskyting. 
De unge flytter jo ikke herifra, slik at vi har både annen og tredjegenerasjons familier 
i bydelen, og sikkert allerede de første fjerdegenerasjons familier.

Det har slått meg gjennom de 20 årene jeg har arbeidet i historielaget, hvor mange 
av styremedlemmene som har kjent naboenes familier både bakover og nedover – 
baneområdet er som en landsby, der man kjenner de fleste.

Da kommer vi til neste spørsmål: Hva er felles for Vinderen bydel? Hva knytter be-
boerne sin identitet til? Jeg har nevnt ett ord: banestrøket. Holmenkollbanen er klart 
en viktig fellesnevner. 

Henrik H. Langeland peker i boken «Verdensmesterne» på et par andre faktorer, 
fellesskapet og konkurransene i barndom og ungdom, i slalåmbakken og i langrenns-
sporet, de korte og lange turene innover i Marka, gleden ved turene, ved fellesskapet, 
ved konkurransene, ved den våte svetten. 

Else Madsen uttrykker det enkelt: «Jeg er født med Heminggenser på!»

Noe av dette har vi i Vinderen Historielag forsøkt å formidle gjennom 20 år. Vi håper 
at nye generasjoner i styre og redaksjon kan bygge videre på det grunnlaget vi har lagt!

Gratulerer med jubileet! 
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av synnøve oG eystein husebye

Historielaget ble feiret med stil den 22. 
mars i år. Etter at årsmøtet var gjen-
nomført greit, bega festdeltagerne seg 
ned i den stilige hallen hvor det brant 
på peisen. Her, og i tilstøtende lokaler, 
ble forretten inntatt i form av luksuriøse 
tapas og sprudlende drikke. I bakgrun-
nen kunne Nina Aabels sobre klaverspill 
og sang høres.

Så gikk vi til bords rundt hyggelige 
10-mannsbord. Restauratør Holgersen 
informerte om maten og vinen, og jubi-
leumskomitéens leder Øyvind Gaukstad 
ønsket velkommen til bords. Hovedret-
ten var rensdyrfilet med tilhørende 
god Toscanavin. Til dessert ble servert 
cupcakes med sjokolade og frukt. Det 
ble skålt og hilst fra andre historielag. 
Jubileumskomitéen, Øyvind Gaukstad, 
historielagets styre og i særdeleshet leder 

20-ÅRSJUBILÉET PÅ ECKBO

Festkomitéens formann, Øyvind Gaukstad er forsanger, mens Ninni Aabel spiller 
«Ode til trikken» av Bjørn Sand. Foto: Harald Ulvestad.
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Finn Holden fikk sin store og velfortjente 
ros. Det var flere gaveoverrekkelser. 

Bjørn Sand hadde skrevet en fan-
tastisk sang til Holmenkolltrikken (Ode 
til trikken) som ble sunget under stor 
begeistring. Nina Aabel fremførte i 
Bokken Lassonstil en gammel vise om 
Holmenkollrennet i 1905, skrevet av 
Wilhelm Dybwad. «Og gamlekara sto 
i hoppet kjekt, så søla skvatt, vi kunne 

ikke se dem, men vi hørte når dem datt». 
Veldig morsomt. 

Etter kaffen og flere taler fikk vi høre 
Skimuséets direktør Karin Berg fremføre 
den spennende og interessante historien 
om Sylvia Salvesen og broderiet i Kong 
Haakons jakke, som nå atter er tilbake 
på Skimuséet.
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av Clemens saeRs

At Peter Christen Asbjørnsen hadde fun-
net et så ekkelt eventyr, visste ikke jeg 
før jeg leste det i Henning Østbergs bok; 
ASBJØRNSEN OG MOES EVENTYR 
OG SAGN. En bibliografi. Eventyret 
Præstepølse trykkes her for første gang!

Boken er altså en bibliografi, det 
vil si en oversikt over alle eventyrut-
gavene av Asbjørnsen og Moe som har 
kommet fra 1838 til 2011. Det høres 
kanskje kjedelig ut, men her er mye 
mer; over 400 illustrasjoner bl.a. teg-
ninger til Asbjørnsen og Moes eventyr 
du aldri har sett, noen av dem originale, 
spektakulære, treffende, morsomme, 
erotiske, - og sjeldne! 

I tillegg til oversikten over even-
tyrene har Henning Østberg skrevet to 
små biografier over Asbjørnsen og Moe 

og en omfattende introduksjon med mor-
som historikk om utgavene, blant annet 
om hvordan eventyrillustratøren Otto 
Sinding som en privat vendetta tegnet 
professor Marcus Jacob Monrad som 
fanden i eventyret Gutten og fanden, og 
om hvordan Monrads familie protesterte 
overfor Gyldendal Forlag, og Sinding 
måtte tegne om!

Vi får også se en gjengivelse av 
de første eventyrene som Asbjørnsen 
skrev ned i 1833, videre eventyret 
Fiskersønnene, også i Asbjørnsens 
håndskrift. For første gang vises også 
flere sjeldne utkast og forarbeider til 
eventyrtegninger av Erik Werenskiold 
og Vincent Stoltenberg Lerche fra Nas-
jonalmuseets håndtegningssamling. 

Kort sagt, her er mye lekkert å se på!

Denne boken får du neppe av din 
ektefelle, kjøp den derfor til deg selv! 

Kilder:
Henning Østberg: Asbjørnsen og Moes 
eventyr og sagn. En bibliografi. Asb-
jørnsenselskapet 2011.   Kr. 349.-
Boken kan bestilles fra Asbjørnsen-
selskapets hjemmeside; asbjornsen-
selskapet.no,  kjøpes i bokhandelen 
eller bestilles direkte fra forfatteren:  
oestberg@combitel.no

DEN MORSOMSTE, RARESTE,  
- OG LEKRESTE BOK I 2011


